
 

descontínua, foram incluídos em sua página por se harmonizarem, enquanto conteúdo, com as 

ideias pensadas para seus escritos. 

 

Imagem 48 – Acréscimos efetuados entre parênteses após o dia 17 e 19 de maio

Memorial, página de 13 a 30.05.1908.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Na imagem nº 48, após o primeiro registro do dia 17 de maio de 1908

“Domingo” – vemos que a autora colocou entre parênteses a notícia de que houve um baile 

dado pelas moças na casa do “S.

Como o manuscrito não apresenta relatos para es

seu lugar entre o registro dobrado des

deu no ato da prática de escrita, no momento em que Anna Joaquina se lembrou do evento e 

percebeu que não o havia anotado, cedendo a ele, então, o espaç

dezessete. Por isso o uso dos parênteses, para que os tempos não se misturassem, tanto que ao 

dar continuidade à nota interrompida momentaneamente, ela 

organização habitualmente

aconteceu com o registro do dia dezenove. Nele, a memorialista resgatou o dia dezoito 

colocando-o entre parênteses após a nota do dia dezenove, para contar da ida para Cuiabá de 

Marica de Barros.  

As três últimas passagens

do Memorial uma vez que os acontecimentos a contar, p

compor seu arquivo escriturístico, não deixaram de participar do conjunto de papéis que o 

justificam, mesmo descaracterizando a ordem cronológica crescente que 

descontínua, foram incluídos em sua página por se harmonizarem, enquanto conteúdo, com as 

as para seus escritos.  

Acréscimos efetuados entre parênteses após o dia 17 e 19 de maio

, página de 13 a 30.05.1908. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

, após o primeiro registro do dia 17 de maio de 1908

emos que a autora colocou entre parênteses a notícia de que houve um baile 

dado pelas moças na casa do “S.r Moyzes”, por ocasião de sua chegada, no dia dezesseis. 

Como o manuscrito não apresenta relatos para essa data antes do dia dezessete e,

seu lugar entre o registro dobrado desse dia, pensamos que o apontamento do dia dezesseis

deu no ato da prática de escrita, no momento em que Anna Joaquina se lembrou do evento e 

percebeu que não o havia anotado, cedendo a ele, então, o espaço temporal 

dezessete. Por isso o uso dos parênteses, para que os tempos não se misturassem, tanto que ao 

dar continuidade à nota interrompida momentaneamente, ela a retomou conforme o padrão de 

habitualmente estabelecido: “Dia 17 Depois da missa [...]”.

aconteceu com o registro do dia dezenove. Nele, a memorialista resgatou o dia dezoito 

entre parênteses após a nota do dia dezenove, para contar da ida para Cuiabá de 

ssagens apresentadas evidenciam os temas importantes à produção 

uma vez que os acontecimentos a contar, priorizados 

compor seu arquivo escriturístico, não deixaram de participar do conjunto de papéis que o 

descaracterizando a ordem cronológica crescente que 
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descontínua, foram incluídos em sua página por se harmonizarem, enquanto conteúdo, com as 

Acréscimos efetuados entre parênteses após o dia 17 e 19 de maio. 

 

, após o primeiro registro do dia 17 de maio de 1908 – um 

emos que a autora colocou entre parênteses a notícia de que houve um baile 

Moyzes”, por ocasião de sua chegada, no dia dezesseis. 

a data antes do dia dezessete e, mais, com 

o apontamento do dia dezesseis se 

deu no ato da prática de escrita, no momento em que Anna Joaquina se lembrou do evento e 

o temporal na folha do dia 

dezessete. Por isso o uso dos parênteses, para que os tempos não se misturassem, tanto que ao 

retomou conforme o padrão de 

Depois da missa [...]”. Da mesma forma 

aconteceu com o registro do dia dezenove. Nele, a memorialista resgatou o dia dezoito 

entre parênteses após a nota do dia dezenove, para contar da ida para Cuiabá de 

s evidenciam os temas importantes à produção 

 pela memorialista ao 

compor seu arquivo escriturístico, não deixaram de participar do conjunto de papéis que o 

descaracterizando a ordem cronológica crescente que ela se propõe no 
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assentamento dos mesmos, assim como a estética textual, por vezes negligenciada em 

benefício da inclusão desses episódios. Os apontamentos resgatados não foram renunciados 

por motivo qualquer, nem pela falha da memória, nem pela colocação tardia que interferiu na 

organização da folha, tampouco por falta de espaço material. Chamamos essas anotações de 

acréscimos exatamente por seu caráter tardio e que aumenta o conteúdo de determinado dia. 

Acreditamos que, além de serem fatos sabidos mais tarde ou resgatados pela memória, eles 

mereceram lugar entre os registros do Memorial justamente pelo mérito adotado pela autora 

quanto ao tema que ela objetivava aprisionar nos papéis através de sua escrita. Em outras 

palavras, o que vemos é a importância dada a determinados acontecimentos através do resgate 

dos dias já decorridos, mas perpetuados frente a um desejo e a um propósito da memorialista. 

Seja de maneira inesperada, desajeitada ou ainda improvisada, sua ocorrência é contínua. São 

inúmeros os acréscimos e suplementos praticados por Anna Joaquina ao longo dos cinquenta 

anos de produção e, certamente, a reunião deles muito nos orientam do efetivo consagrado à 

sua prática de escrever; os eventos tocados por seu exercício fundamentam, de certa maneira, 

a existência do Memorial.  

O manuscrito de Anna Joaquina apresenta outros pontos que reforçam essa ideia de 

outro modo. Num diálogo descontraído com seu suposto leitor, a escrevente informa-nos e 

nos alerta: “Dia 27 Teve aqui ensaio de Bouquet p.a o dia 31 (Ia me esquecendo) Dia 24 

Cazou-se Xiquita Pereira com o João de Abrêo, (mosço [sic] do norte)”.594 O registro todo 

ocupa três linhas da folha e é contínuo, isto é, não possui linhas puladas para o início do 

registro referente ao dia vinte e quatro; e a data quase esquecida não foi relatada 

anteriormente. É mais um indicativo e, nesse trecho, de modo ainda mais claro, do conteúdo 

realmente importante para ocupar a escrita do Memorial; afinal, o que não se pode esquecer é 

aquilo que devemos obrigatoriamente lembrar. Em outro apontamento, presente na primeira 

versão do mês de janeiro do ano de 1922, a autora escreveu: “Dia 30 Leovigildo meu afilhado 

veio aqui me comprimentar (esqueci de escrever) dia 29 teve a formatura de Lulu Brom f.o 

de Zeca Bron, e t.mbem do Adalberto Silva”.595 O dia vinte e nove, nesta página, teve seu 

devido espaço de registro, anterior ao dia trinta, no qual consta a informação de como foram 

os “annos” de Anna Joaquina. Foi duplicado, portanto, com este lembrete realizado em 

continuidade ao apontamento do dia trinta. Contudo, na segunda versão do dia vinte e nove, 

no caderno escolar XIV, a notícia da qual não se podia esquecer, sobre a formatura de Lulu 

                                                           
594 MARQUES, 1913.05.27 e 24, grifo nosso. 
595 MARQUES, 1922.01.30 e 29, grifo nosso. 
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Brom, foi incorporada ao dia vinte e nove em sua posição original, eliminando, assim, sua 

duplicidade.    

 

2.3 A organização da escrita de Anna Joaquina 

 

Não somente quando escreve Anna Joaquina se expressa e se organiza. Os breves 

interstícios e rupturas textuais também podem conferir sentido à sua prática, dependendo de 

sua constância, de onde se encontram e como se encontram. As marcações que doravante 

iremos abordar descobrem, além de uma prática organizacional, também seu modo de vida, 

como ela percebe a vida e a organiza. Com um regime de escrita fortemente vinculado ao 

calendário cristão, cujas descrições se concentram na vida em família, em comunidade, sem 

análises, satisfeita com suas afirmativas inflexíveis e pudicas, evidencia-se certa valorização 

da vida de fora, das ações dos outros e dos gestos trocados, da sociabilidade amical. O tempo 

é guiado por tais acontecimentos, pelas grandes datas da vida, comemoradas em conjunto, 

mas também pelo seu uso; tudo conectado à sua marcação cronológica e vivido com e sob a 

luz do sol. Por mais raso que possa parecer, se pensarmos na ação (ou na falta dela) que a 

chuva provocava a essa sociedade conseguimos refletir melhor sobre esta ideia. Com a 

ocorrência de chuva não há saídas, não há convivência e, portanto, não há eventos a ser 

relatados senão “amanheceu chovendo e todo o dia choveu”596 ou ainda “Domingo. Chovêo 

[sic] o dia inteiro”.597 Assim, sem o contato com os outros, sem a oportunidade de encontrar a 

vida que vem de fora, o fato de chover torna-se exclusivo no registro do dia ou mesmo uma 

justificativa pela ausência de feitos a serem descritos e que competiriam ao manuscrito. 

“Sexta f.a das Dorês não teve prossição p.r q.’ choveu demais detarde”, anotou Anna Joaquina 

em 1920.598 As atividades ou atuações outras, transcorridas no interior do espaço doméstico e 

que devem ter sido acionadas com a incidência atmosférica, não foram registradas porque não 

se coadunam à escrita presente no Memorial, àquilo que se pretende contar através dele. 

A preocupação em escrever da memorialista, neste estudo, está garantida e convém 

não esquecer os elementos materiais e textuais que a corroboram. Estes sinais permitem 

perceber o decurso do tempo e da vida e como são manifestados nos escritos de Anna 

Joaquina. Tomemos a posição normalmente dada ao primeiro dia do ano para iniciarmos 

nossa reflexão. A contar pelos termos de abertura que antecedem, em geral, as notas de 

                                                           
596 MARQUES, 1890.06.27. 
597 MARQUES, 1899.01.15. 
598 MARQUES, 1920.03.26. 
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janeiro, consoante às letras diferenciadas quanto à forma e o tamanho, o início do novo ano de 

registro é apresentado em meio a solenidades. Por seu lugar singular nos papéis, diríamos até 

que o novo ano que se inicia é de certo modo reverenciado. A ele, exceto pelas partes perdidas 

ou inexistentes entre a passagem de um ano a outro, normalmente dedicou-se uma nova folha 

ainda que o registro na página anterior – comumente com o final das anotações de dezembro – 

não tivesse ocupado toda a lauda. Nesse dia recebem-se e distribuem-se os votos de “bom 

anno”. Como as grandes datas de uma vida, um ano novo que começa pontua uma vida e, a 

considerar o espaço a ele designado no Memorial, alude à ideia de recomeço, de vida nova. 

Na passagem a seguir conseguimos ter essa ideia de maneira mais palpável, dada a forma 

como o novo ano que começa foi apresentado pela autora. No canto superior direito temos 

uma nota de abertura que diz: “Este livro é p.a escrever tudo q.’ se der p.a não ficar e 

esquecimento”. Algumas linhas abaixo, a memorialista escreveu com letras bem maiores que 

o usual a chamada do ano – “Mez de Janeiro de 1895 3ª feira” – para colocar o primeiro dia 

de 1895 somente na terceira pauta depois desta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagem 49 – Nova página em um mesmo caderno para o novo ano que começa

Memorial, página de 01 a [06].01.1895.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Não se trata de uma ocorrência única

reservar apenas ao começo do ano, o que não quer dizer que assim 

os anos que começavam. O bom desempenho obtido com os intervalos dados e com a letra 

engrandecida demonstra o que se espera com o novo ano; a contar pela escrita cerimoniosa, 

cuidadosa e apresentável esteticamente, 

estivesse desejando novas possibilidades com os movimentos futuros do devir. Q

escreve, após o último registro do mês de dezembro de 1898, “Graças a Deus este anno nós 

foi muito bom...”,599 ela exprime que a expectativa materializada na escrita antes do ano 

começar foi atendida, confirmando a premissa de recomeço, de desejos novo

renovada. Para tanto, uma nova página.

                                                          
599 MARQUES, 1898.12.31. Ver também:

Nova página em um mesmo caderno para o novo ano que começa

, página de 01 a [06].01.1895. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Não se trata de uma ocorrência única, e tamanho espaço Anna Joaquina

reservar apenas ao começo do ano, o que não quer dizer que assim tenha p

m. O bom desempenho obtido com os intervalos dados e com a letra 

andecida demonstra o que se espera com o novo ano; a contar pela escrita cerimoniosa, 

cuidadosa e apresentável esteticamente, a autora principiou os apontamentos

novas possibilidades com os movimentos futuros do devir. Q

escreve, após o último registro do mês de dezembro de 1898, “Graças a Deus este anno nós 

ela exprime que a expectativa materializada na escrita antes do ano 

começar foi atendida, confirmando a premissa de recomeço, de desejos novo

renovada. Para tanto, uma nova página. 

                   
. Ver também: MARQUES, 1919.12.31. 
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Nova página em um mesmo caderno para o novo ano que começa. 

 

Anna Joaquina costuma 

tenha procedido em todos 

m. O bom desempenho obtido com os intervalos dados e com a letra 

andecida demonstra o que se espera com o novo ano; a contar pela escrita cerimoniosa, 

apontamentos de 1895 como se 

novas possibilidades com os movimentos futuros do devir. Quando 

escreve, após o último registro do mês de dezembro de 1898, “Graças a Deus este anno nós 

ela exprime que a expectativa materializada na escrita antes do ano 

começar foi atendida, confirmando a premissa de recomeço, de desejos novos e de confiança 



 

A imagem abaixo novamente traz a página de um novo ano que começa, porém sem o 

esmero demonstrado no fragmento anterior. Também não foi utilizada uma grande porção da 

folha para esse fim, para es

deixadas em branco na lauda

aspirava dedicar um espaço novo ao novo ano que principia mais pelo significado que esta 

ação representa do que pela organização própria de suas anotações. Nesta ocasião, o ano que 

começa é o de 1928. 

 
Imagem 50 – O espaço em branco autorizado em benefício do novo ano a registrar

Memorial, páginas de 26.12.1927 a 09.01.1928.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHB
 

O Memorial de Lembrança

privada de sua autora, todavia é intenso naquilo que manifesta da vontade de organizar o 

tempo escrito e, por consequência, a escrita dos relatos. 

 

A utilização de datas e
explicitação e, muitas vezes, a repetição de lugares, pessoas e situações conferem ao 
texto uma certa sequência e ao registro uma rotina 

 

                                                          
600 LACERDA, Lilian de. Álbum de 

45. 

novamente traz a página de um novo ano que começa, porém sem o 

esmero demonstrado no fragmento anterior. Também não foi utilizada uma grande porção da 

e fim, para essa entrada, mas chamou-nos a atenção pela quantidade de linhas 

lauda que a antecede, o que reforça a ideia de que Anna Joaquina 

aspirava dedicar um espaço novo ao novo ano que principia mais pelo significado que esta 

pela organização própria de suas anotações. Nesta ocasião, o ano que 

O espaço em branco autorizado em benefício do novo ano a registrar

, páginas de 26.12.1927 a 09.01.1928. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.  

Lembrança seguramente não nos fornece detalhes delicados da vida 

de sua autora, todavia é intenso naquilo que manifesta da vontade de organizar o 

tempo escrito e, por consequência, a escrita dos relatos.  

A utilização de datas e sua configuração em destaque no corpo do texto, a 
explicitação e, muitas vezes, a repetição de lugares, pessoas e situações conferem ao 
texto uma certa sequência e ao registro uma rotina – a escrita do cotidiano

                   
Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003
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novamente traz a página de um novo ano que começa, porém sem o 

esmero demonstrado no fragmento anterior. Também não foi utilizada uma grande porção da 

a atenção pela quantidade de linhas 

que a antecede, o que reforça a ideia de que Anna Joaquina 

aspirava dedicar um espaço novo ao novo ano que principia mais pelo significado que esta 

pela organização própria de suas anotações. Nesta ocasião, o ano que 

O espaço em branco autorizado em benefício do novo ano a registrar. 

 

seguramente não nos fornece detalhes delicados da vida 

de sua autora, todavia é intenso naquilo que manifesta da vontade de organizar o 

sua configuração em destaque no corpo do texto, a 
explicitação e, muitas vezes, a repetição de lugares, pessoas e situações conferem ao 

a escrita do cotidiano.600  

: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 
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Quando nos deparamos com o universo textual produzido por Anna Joaquina somos 

conduzidos, involuntariamente, por suas estruturas internas responsáveis em posicionar-nos 

temporalmente no decurso de sua narrativa. São elas espécimes de marcadores textuais 

criados e atualizados pela escrevente dentro do próprio texto ao longo do processo de 

construção do manuscrito e que ritmam a apresentação de seus escritos, destacando 

devidamente a notícia ofertada e, não menos, atuando em favor da otimização estética de suas 

anotações. Entre essas marcas algumas são explícitas, outras nem tanto; contudo, embora 

deem mostras de encurralar-nos numa leitura previamente domesticada ou que procura, nas 

palavras de Chartier, impor uma compreensão considerada legítima,601 elas sugerem mais 

localizar um suposto leitor em face do conjunto de anotações.  

 

Essas instruções, dirigidas claramente ou impostas inconscientemente ao leitor, 
visam a definir o que deve ser uma relação correta com o texto e impor seu sentido. 
Elas repousam em uma dupla estratégia de escrita: inscrever no texto as convenções, 
sociais ou literárias, que permitirão a sua sinalização, classificação e compreensão 
[e] empregar toda uma panóplia de técnicas, narrativas ou poéticas, que, como uma 
maquinaria, deverão produzir efeitos obrigatórios, garantindo a boa leitura. Existe aí 
um primeiro conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente textuais, 
desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura, seja aproximando 
o leitor a uma maneira de ler que lhe é indicada, seja fazendo agir sobre ele uma 
mecânica literária que o coloca onde o autor deseja que esteja.602  

 

Apesar do caráter sempre autônomo do texto, não pensamos que a relação 

proporcionada pelo encontro entre o universo do texto de Anna Joaquina e seu possível leitor 

tenha sido pensada estrategicamente por ela no sentido de determinar a justa compreensão 

daquilo que produzia; talvez seu melhor entendimento mediante uma forma mais bem 

apresentada que se desenvolveu e evoluiu despretensiosamente, através de uma ação que nos 

parece bem mais simples: ancorar a lembrança como melhor o fosse ao fio dos 

acontecimentos. Não podemos negar as sinalizações explicitas, assim como as convenções e 

modelos de escrita disponibilizados a ela na época; entretanto, percebemos em seus traços 

algo de “seu”, que manifesta particularmente a importância do que tem a dizer, que chama 

nossa atenção para o que está por vir e que se caracteriza desta maneira no ato das inscrições, 

bem como durante elas.  

Ao primeiro dia do mês Anna Joaquina comumente conferia destaque e o fazia por 

meio do que chamaremos de chamada completa, ou seja, a evocação, no ato do registro, da 

                                                           
601 CHARTIER, Roger. Textos, impressões e leituras. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995, p. 215. 
602 Id.. Do livro à leitura. In: ______ (Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 96-97. 



 

data, do mês, do ano e, por vezes, 

utilizar em determinados momentos 

com maior assiduidade, um tama

escrita do acontecimento segue na mesma linha, mas trata

que foi se alternando com outros

apontamentos no papel. O que queremos dizer é que 

dedicou uma única linha a esta chamada, depositando a escrita do acontecimento somente na 

linha abaixo, como também pulou uma linha pa

última forma ficou mais frequente anos depois do início de sua prática de escreve

regularmente. Acompanhemos ess

concomitantemente realçar o tempo cronológico e os eventos 

trecho abaixo, conferimos o uso da chamada completa e que apresenta o mês de março 

daquele ano. Relatado o dia 28 de fevereiro de 1881, na linha subsequente, a memorialista 

registrou em letra um pouco maior “Dia 1º de Março de

acontecimento deste dia, onde conta que houve espetáculo no teatro e que a peça teve como 

título “Os Embuçados”. 

 
Imagem 51 – Chamada completa no primeiro dia do mês de março de 1881

Memorial, página de 27.02 a 19.03.1881.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

  

Na imagem nº 52, verificamos uma pequena alteração no uso da mesma ferramenta 

textual apresentada acima, pois além de destacar o mês que se inicia por meio de um aumento 

ano e, por vezes, do dia da semana ou hora do acontecido

utilizar em determinados momentos – igualmente como ferramenta de distinção 

com maior assiduidade, um tamanho de letra evidentemente corrompido para tal fim. A 

escrita do acontecimento segue na mesma linha, mas trata-se de um método organizacional 

com outros, derivados de um processo de melhor adequação d

no papel. O que queremos dizer é que a autora, em alguns momentos, não só 

dedicou uma única linha a esta chamada, depositando a escrita do acontecimento somente na 

linha abaixo, como também pulou uma linha para dar início ao novo mês de registro. Es

última forma ficou mais frequente anos depois do início de sua prática de escreve

regularmente. Acompanhemos essas mudanças que, uma ou outra, buscaram 

concomitantemente realçar o tempo cronológico e os eventos passados a ele conectados. No 

trecho abaixo, conferimos o uso da chamada completa e que apresenta o mês de março 

daquele ano. Relatado o dia 28 de fevereiro de 1881, na linha subsequente, a memorialista 

registrou em letra um pouco maior “Dia 1º de Março de 1881”, seguindo com o 

acontecimento deste dia, onde conta que houve espetáculo no teatro e que a peça teve como 

Chamada completa no primeiro dia do mês de março de 1881

, página de 27.02 a 19.03.1881. 
imagem particular/Acervo IPEHBC. 

, verificamos uma pequena alteração no uso da mesma ferramenta 

textual apresentada acima, pois além de destacar o mês que se inicia por meio de um aumento 
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acontecido, além, claro, de 

erramenta de distinção – um tipo e, 

nho de letra evidentemente corrompido para tal fim. A 

se de um método organizacional 

melhor adequação dos 

a autora, em alguns momentos, não só 

dedicou uma única linha a esta chamada, depositando a escrita do acontecimento somente na 

ra dar início ao novo mês de registro. Essa 

última forma ficou mais frequente anos depois do início de sua prática de escrever 

as mudanças que, uma ou outra, buscaram 

passados a ele conectados. No 

trecho abaixo, conferimos o uso da chamada completa e que apresenta o mês de março 

daquele ano. Relatado o dia 28 de fevereiro de 1881, na linha subsequente, a memorialista 

1881”, seguindo com o 

acontecimento deste dia, onde conta que houve espetáculo no teatro e que a peça teve como 

Chamada completa no primeiro dia do mês de março de 1881. 

 

, verificamos uma pequena alteração no uso da mesma ferramenta 

textual apresentada acima, pois além de destacar o mês que se inicia por meio de um aumento 



 

significativo da letra utilizada, a chamada comple

temporais e textuais na página entre um antes e um depois de “junho”.

 
Imagem 52 – Destaque à chamada completa do mês de junho

Memorial, página de 25.05 a 07.06.1885.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Neste caso, Anna Joaquina destinou uma linha inteira à chamada do mês, dando ao 

relato o espaço da pauta abaixo. Dessa forma, ela isolou a chamada completa, evocando o 

novo mês e conferindo-lhe 

ficou ainda mais proeminente

do seu dia, mês, ano e dia da semana, como ainda pulou uma linha, separando um pouco mais 

o mês relatado do mês a relatar. 

 

 

 

 

 

 

 

significativo da letra utilizada, a chamada completa dividiu sensivelmente os espaços 

temporais e textuais na página entre um antes e um depois de “junho”. 

Destaque à chamada completa do mês de junho. 

, página de 25.05 a 07.06.1885. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

o, Anna Joaquina destinou uma linha inteira à chamada do mês, dando ao 

abaixo. Dessa forma, ela isolou a chamada completa, evocando o 

 o destaque desejado. Já na imagem seguinte, es

ainda mais proeminente porque a autora não só marcou o início de julho com a chamada 

do seu dia, mês, ano e dia da semana, como ainda pulou uma linha, separando um pouco mais 

o mês relatado do mês a relatar.  
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ta dividiu sensivelmente os espaços 

 

o, Anna Joaquina destinou uma linha inteira à chamada do mês, dando ao 

abaixo. Dessa forma, ela isolou a chamada completa, evocando o 

o destaque desejado. Já na imagem seguinte, essa divisão temporal 

a autora não só marcou o início de julho com a chamada 

do seu dia, mês, ano e dia da semana, como ainda pulou uma linha, separando um pouco mais 



 

Imagem 53 – Pula uma linha para dar início ao novo mês de registro

Memorial, página de 15.06 a 03.07.1886.
Fonte: imagem particular/acervo IPEHBC.
 

Essas três formas de apresentar e organizar s

do novo mês a registrar, não 

Memorial, dado que Anna Joaquina as aplic

incidência; o tamanho diferenciado da letra

é, com dimensão superior ao padrão estabelecido pela escrita dos demais fatos. Trata

mecanismos acoplados à 

momentos que deveriam ser demarcados por ordem do tempo a que pertencem, por um lado, 

e, de outro, pela significância que possuem em face da vida contada e contida, esse

fracionada e condicionada aos períodos do dia, do mês e do ano. 

Concordamos em tratar a chamada completa como estratégia de destaque uma vez que 

se observa com as passagens até agora

suas anotações. Ao contrário, seu uso não sendo banalizado

subsequente. Com ela, destacou

calendário, mas também os episódios pelos conteúdos que os trazem, por aquilo que se

entendia ser imprescindível salientar. 

com a colocação do dia do mês antes do a

casos em que Anna Joaquina 

de acordo com o conteúdo que dele emana e cujo crivo 

Pula uma linha para dar início ao novo mês de registro

, página de 15.06 a 03.07.1886. 
Fonte: imagem particular/acervo IPEHBC. 

as três formas de apresentar e organizar seus escritos, as quais

não constituem uma ordenação que se estabeleceu definitivamente no 

, dado que Anna Joaquina as aplicou variavelmente, alternando, às vezes, sua 

o tamanho diferenciado da letra, todavia, foi mantido com assiduidade maior, isto 

mensão superior ao padrão estabelecido pela escrita dos demais fatos. Trata

 sua prática de escrever que expressam de modo p

ser demarcados por ordem do tempo a que pertencem, por um lado, 

outro, pela significância que possuem em face da vida contada e contida, esse

condicionada aos períodos do dia, do mês e do ano.  

Concordamos em tratar a chamada completa como estratégia de destaque uma vez que 

sagens até agora apresentadas que a autora não a utiliza em todas as 

o contrário, seu uso não sendo banalizado foi 

. Com ela, destacou-se o primeiro dia do mês e do ano por sua posição no 

bém os episódios pelos conteúdos que os trazem, por aquilo que se

ser imprescindível salientar. No Memorial, os registros usualmente

com a colocação do dia do mês antes do apontamento a ele ligado, mas 

Joaquina discriminou o relato através do uso da chamada completa

conteúdo que dele emana e cujo crivo era o seu. Sua vida é assinalada pelas 
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Pula uma linha para dar início ao novo mês de registro. 

 

s quais precedem o começo 

uma ordenação que se estabeleceu definitivamente no 

variavelmente, alternando, às vezes, sua 

foi mantido com assiduidade maior, isto 

mensão superior ao padrão estabelecido pela escrita dos demais fatos. Trata-se de 

sua prática de escrever que expressam de modo particular os 

ser demarcados por ordem do tempo a que pertencem, por um lado, 

outro, pela significância que possuem em face da vida contada e contida, essencialmente 

Concordamos em tratar a chamada completa como estratégia de destaque uma vez que 

apresentadas que a autora não a utiliza em todas as 

 adequado ao registro 

se o primeiro dia do mês e do ano por sua posição no 

bém os episódios pelos conteúdos que os trazem, por aquilo que se 

mente contam somente 

a ele ligado, mas encontramos alguns 

a chamada completa, isto é, 

Sua vida é assinalada pelas 
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relações trocadas e acontecimentos do dia a dia. A partir dos trechos dispostos a seguir, 

evidenciaremos que por meio da chamada completa a memorialista deu a alguns momentos da 

vida escrita a devida evidência. Sua utilização em alguns eventos é sintomática da relevância 

que certos acontecidos tiveram para ela e, por assim o ser, para o seu manuscrito. Este 

mecanismo de distinção investiu de grande valor determinadas passagens. 

 

Dia 14 de Novembro de 1883 3ª feira as 5 oras [sic] da manhã Falecêu O Conego 
Pio. á tarde foi Sepultado. nessa mesma tarde Falecêu Pedro cunhado do Antonio 
M.el  sepultou no dia seguinte.603 
Dia 25 de Junho de 1885 as 5 oras da manhã cazou-se o S.r D.r Ignacio de Bulhões 
com Eliza Jardim na B. M. te.604 
Dia 27 de Novembro de 86 hove um g.de Ba[i]le em caza do T.e C.ol Caiado q’. o 
m.mo deu ao [Sr.] Delgado. eu e Lili fomos. esteve Optimo.605 
[Dia] 5 de Julho de 1890 as 2 oras da tarde esteve aqui Sua Ex.a o Snr’. D. Claudio 
José [...].606   
Dia 15 de Fevereiro de 1890 as 5 horas da manhã na Igreja do Carmo Cazou-se 
Joaquim R. R. Jubé com Maria Carlota da Silveira, sua sobr.a.607 
Dia 3 de Maio de 1900 5ª feira Houve missa no Campo do João Francisco; Nos 
fomos com as meninas da escola; esteve concorrida.608 
Dia 21 de 8br.o Cazou-se o S.r Candinho Artiaga com a Anastacia Bailão f.a de  
Nhola Bailão (MARQUES, 1903.10.21). 
Dia 30 de Setembro as 7 horas da manhã Bened.ta teve criança (homem) nessa 
tarde eu fui no tríduo de N. S. do Rosario, estive t.mb.m na caza de P.e Caetano.609  
 

 

O primeiro registro é a nota de falecimento de seu pai, o padre Pio. Como já tratamos, 

foi um acontecimento marcante na vida da autora e, para enfatizar sua importância nos papéis, 

ela fez uso da chamada completa. Eventos relevantes para a cidade ou protagonizados por 

pessoas com significativa posição política e social, como foram os casamentos do “S.r D.r 

Ignacio de Bulhões com Eliza Jardim” na Igreja Boa Morte e de Joaquim Rufino Ramos Jubé 

com D. Maria Carlota, foram igualmente destacados pela memorialista, ressaltando-os entre 

as demais informações da página pela marcação criada. Tais seleções, de certa maneira, 

emolduram nosso entendimento em torno da concepção de vida da memorialista, do modo 

como ela organiza o mundo, visto que frente aos escritos se descortina uma existência 

dividida entre fatos de caráter comum, corriqueiros, e fatos de algum modo extraordinários 

como o são, segundo a lógica do Memorial, o casamento, o falecimento, o nascimento e as 

                                                           
603 MARQUES, 1883.11.14, grifo nosso. 
604 MARQUES, 1885.06.25, grifo nosso. 
605 MARQUES, 1886.11.27, grifo nosso. 
606 MARQUES, 1890.07.05, grifo nosso. Este é o último registro da página e acreditamos que teve sua 

continuidade na folha seguinte. No entanto, esta provavelmente se perdeu, juntamente com as anotações 
subsequentes. A página cronologicamente seguinte do manuscrito data de 16 de abril de 1891.  

607 MARQUES, 1890.02.15, grifo nosso. 
608 MARQUES, 1900.05.03, grifo nosso. 
609 MARQUES, 1911.09.30, grifo nosso. 
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grandes festas. São pontos da vida e da sociabilidade circundante que designam no tempo um 

momento de transição, que justifica e sustenta uma existência frente ao seu andamento 

iminente e contingente. Essa ideia acaba sendo balizada pela própria emergência do 

Memorial, pois é inconteste que sua escrita intenta garantir à lembrança o arquivo e a 

rememoração precisamente desses pontos da vida. Se a prática de arquivamento registra os 

movimentos cotidianos – e estes são transitórios – é porque “deriva menos de engendração de 

que de fatos”; 610 subordina-se e submete-se a eles, controla-se em favor deles, pois são os 

fatos da vida que acontecem lá fora seu material de escrita, assim como se sucederam.611 

Pelo tratamento dado à nota de 05 de julho de 1890, bem como pela forma 

cerimoniosa com que se referiu à visita recebida, sabemos tratar-se de Dom Claudio José 

Ponce de Leão, então Bispo da Diocese de Goiás. Certamente por isso o relato foi tratado 

como um evento ilustre e, portanto, anunciado mediante a chamada do dia, do mês, do ano e 

até mesmo da hora em que ocorreu, salientando sua importância. Vemos, com isso, que a 

prática de arquivamento de Anna Joaquina não é absolutamente aleatória. As grandes 

personalidades e os grandes acontecimentos no século XIX identificam-se ao que então se 

compreende por História. Esses registros precisos, de visitas ilustres, nos fazem pensar no 

registro da história factual dos homens ilustres e seus feitos. Como se o Memorial, para não 

ser apenas um memorial, mas ser também história, tivesse que inscrever a vida de sua autora 

no registro factual de uma ideia de história – Anna Joaquina é contemporânea de Capistrano 

de Abreu. 

Assim sendo, a memorialista não designava anúncios especiais para fatos ordinários, 

como foi feito com a pessoa do bispo; porém, quando a situação altera essa lógica em virtude 

de uma ocorrência extraordinária, como foi o nascimento do primeiro filho de Benedita, cria 

de Nhola, o acontecimento recebia a evidência merecida. O apontamento do dia 30 de 

setembro de 1911 foi inscrito num caderno pequeno que, como já mostramos, possui 

dimensão menor que os demais suportes utilizados pela autora. Em razão dessa drástica 

redução espacial, as chamadas completas no interior desse tipo de suporte tornaram-se 

demasiadamente raras quando não se tratavam do primeiro dia do mês, e com registros ainda 

mais econômicos por certo período. Dessa forma, a chamada completa na nota que traz o 

nascimento do filho de Benedita propala com intensidade ainda maior o acontecimento 

narrado. No mais, conforme as marcações utilizadas pela memorialista se alteram e se 

                                                           
610 MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 29. 
611 Cremos que Anna Joaquina comunga da ideia de que registra como o fato realmente aconteceu, de que é fiel à 

realidade que pretendia narrar. 
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atualizam no manuscrito, o uso da chamada completa para eventos extraordinários vai ficando 

cada vez mais escasso, cedendo espaço a outras formas que de tal modo instruem um leitor 

provável de suas páginas. Em contrapartida, mesmo com o seu uso praticamente abandonado 

nas duas últimas décadas de prática escritural, outro evento bastante significativo a 

reconstituiu: a descrição do dia do jubileu de ouro do magistério da professora Pacífica 

Josefina de Castro, irmã de Anna Joaquina. Mestra Nhola foi homenageada em 15 de 

novembro de 1919 “numa louvável demonstração de gratidão e civismo dos seus ex-

alunos”.612 A esse dia Anna Joaquina dedicou várias linhas, prática pouco habitual no 

Memorial. 

 

Dia 15 de Novembro de 1919 fez 50 anos q.’ Nhola tem escola. As 7 horas da 
manhã houve missa cantada q.’ mandarão celebrar p.r tenção de Nhola, a qual foi 
m.to concorrida, q.do acabou fomos levar o S.r Bispo em caza, dep.s veio Nhola 
acompanhada p.r m.tas pessoas da alta Sociedade. E o dia todo foi m.to 
comprimentada [sic]. As 2 horas veio aqui S. Ex. S.r D. Prudencio Bispo e General 
Braz Abrantes os P.es Jose Piquet e Pitaluga e D.r Maurillo e m.er D.r Vicente D.r 
Sebastião e m.tas fam.as. As 8 h.as da noite offerecerão a Nhola um concerto q.’ m.tas 
Senhoritas fizerão parte como sejão: As f.as do Peclat Anna e Mariana as f.as do Jubé, 
as f.as do Luiz Cam.o Sidaliza as f.as do Joaq.m Guedes Rufina e t.mb.m a Bened.ta da 
aqui [sic]. Fizerão discurso os S.rs D.r Breno o Moyzes S. Anna t.mb.m teve recitativo 
de Carlota Zaira Zit.a Guedes Odett de Barros Altair Cam.o, Irisbella de Firmo e 
finalm.te A D. Myrthes f.a do prezid.e do Est.o recitou em Francez [sic] e t.mbem 
tocou o hynno [sic] Nacional q.do acabou as Senhoritas vierão tomar chá e café aqui; 
t.mb.m as f.as de M.el do Couto.613 

 

Ao analisarmos a escrita enquanto prática quase que ritual, fazemos dessas anotações a 

matéria de nosso próprio discurso. Tal processo só nos é legítimo na medida em que 

compreendemos a importância das modalidades materiais que significam o texto e que o dão a 

ler, sem aquilo que Chartier identifica como “inevitável corrupção pela matéria”, ou seja, os 

procedimentos inerentes à publicação de uma obra. Abstrair o discurso é negar-lhe a 

percepção tendo em vista não só o gesto da escrita e sua apropriação contextualizada como 

ainda as “relações múltiplas, móveis e instáveis, estabelecidas entre o texto e suas 

materialidades”.614 Não que tenhamos a cara pretensão de alcançar todo o sentido dos escritos 

de Anna Joaquina, mas cientes de que estes são praticados para durar, não podemos deixar de 

sugerir que da parte da memorialista houve incrementos e adequações em face de um possível 

leitor de suas notas, ou mesmo para ela e seus familiares, também leitores de seu manuscrito. 

A sucessão de marcadores temporais que facilitam a leitura e que vão se modificando, 

                                                           
612 BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 78. 
613 MARQUES, 1919.11.15, grifo nosso. 
614 CHARTIER, Roger. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura (séculos XI – XVIII). São Paulo: 

UNESP, 2007, p. 11-13. 
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revezando-se, pois ora esquecidos, ora estáveis, torna admissível pensar nesta possibilidade: 

um imaginado contato entre o suporte de sua escrita com o olhar de algum leitor.   

Não obstante, é pertinente mencionar que a autora do Memorial não aderiu 

sistematicamente a nenhuma de suas abordagens estéticas e textuais, pois, como dissemos, 

houve alterações e, inclusive, interrupções não permanentes. Se antes o que denominamos de 

chamada completa teve seu emprego de acordo com a qualidade do narrado, ou seja, conferiu 

o devido destaque ao apontamento com o aval da autora, a partir do dia 20 de abril de 1883 

esta intervenção adquiriu dupla função. A chamada completa passou a compor a primeira 

linha de cada página, independentemente do conteúdo assentado, enriquecendo assim o seu 

status. A primeira linha da folha, preenchida desse modo, recebeu, então, referências de 

primeiro dia do mês. Este alargamento funcional teve razão de ser na medida em que 

consideramos a possibilidade de Anna Joaquina preocupar-se não somente com a organização 

temporal de seus registros, mas, além disso, com a presumida intelecção e, logo, localização 

na história de quem a eles tivesse acesso, afinal: 

 

os textos, quaisquer que sejam, quando são interrogados não mais somente como 
textos, transmitem uma informação sobre o seu modo de usar. [...] Penso num 
exemplo entre mil, aquele do itálico, e mais genericamente em todos os signos que 
se destinam a manifestar a importância do que se diz, a dizer ao leitor ‘aí é preciso 
prestar atenção no que digo’, o emprego das maiúsculas, os títulos, os subtítulos etc., 
que são igualmente manifestações de uma intenção de manipular a recepção. Há, 
portanto, uma maneira de ler o texto que permite saber o que se quer fazer que o 
leitor faça.615 

 

 Dessa maneira, as ferramentas simbólicas que nos conduzem ou até nos assediam não 

deixam de ser vestígios de uma prática de escrita para si, mas ao mesmo tempo para os outros. 

O fato de Anna Joaquina seguir transformando o modo como une o conjunto de registros de 

uma página ao seu tempo cronológico, situando cada vez de modo mais eficaz um provável 

leitor, corrobora essa hipótese.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
615 BOURDIEU, Pierre; CHARTIER, Roger. A leitura: uma prática cultural. Debate entre Pierre Bourdieu e 

Roger Chartier. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 
235. 



 

Imagem 54 – Chamada completa na primeira linha disponível à escrita

 Memorial, página de 23.07 a 05.08.1883.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Nesta imagem, nos deparamos com o uso da chamada completa 

1883 Segunda-feira” – na primeira pauta disponível à escrita da folha. Sua aplicação aqui se 

deu devido à sua localização na página e não por conta da informação subsequente qu

abriga (“Titia esteve aqui denoite”), como até então 

Entendemos a colocação da chamada completa no alto da página como um mecanismo 

organizacional em fase de transição para outro que se firmou de maneira mais regular, 

depois de manter por quase quatro anos o exercício da escrita, a escrevente optou por usar o 

que identificamos como cabeçalho.

página que contém os últimos dias de novembro de 1884. No entanto, não

marcação se efetivou, pois é apenas em setembro de 1887 que seu uso se tornou constante, o 

que não quer dizer contínuo e sem interrupções.

ser observado, mas em alternância com a chamada completa na

ainda nenhuma das duas ferramentas textuais). 

No alto de cada lauda, no espaço que antecede a primeira linha, está o lugar onde a 

memorialista assentou centralizadamente o cabeçalho, usualmente, constituinte de mês e ano a 

que se referem os registros da página num todo. Em caso de páginas que finalizam um mês, 

mas que contêm o início do

registros da folha pertencem. 

                                                          
616 No ano de 1885 a autora fez uso do cabeçalho apenas em maio. Em 1886, o encontramos em abril, maio, 

junho e julho. Já em 1887, o cabeçalho está presente nos meses de março, abril, setembro, outubro (nesta 
página inclui-se as notas de novembro) e dezembro. Em 1888, foi empregado desde janeiro, ainda que com 
falhas, ou seja, pausas em seu uso.

Chamada completa na primeira linha disponível à escrita

, página de 23.07 a 05.08.1883. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Nesta imagem, nos deparamos com o uso da chamada completa 

na primeira pauta disponível à escrita da folha. Sua aplicação aqui se 

deu devido à sua localização na página e não por conta da informação subsequente qu

abriga (“Titia esteve aqui denoite”), como até então Anna Joaquina a 

Entendemos a colocação da chamada completa no alto da página como um mecanismo 

organizacional em fase de transição para outro que se firmou de maneira mais regular, 

depois de manter por quase quatro anos o exercício da escrita, a escrevente optou por usar o 

cabeçalho. Sua primeira aparição no alto da folha localiza

página que contém os últimos dias de novembro de 1884. No entanto, não

marcação se efetivou, pois é apenas em setembro de 1887 que seu uso se tornou constante, o 

que não quer dizer contínuo e sem interrupções.616 A partir desse período seu emprego pode 

ser observado, mas em alternância com a chamada completa na primeira linha da página (ou 

ainda nenhuma das duas ferramentas textuais).  

No alto de cada lauda, no espaço que antecede a primeira linha, está o lugar onde a 

centralizadamente o cabeçalho, usualmente, constituinte de mês e ano a 

e se referem os registros da página num todo. Em caso de páginas que finalizam um mês, 

início do seguinte, o cabeçalho obedece ao mês no qual os primeiros 

registros da folha pertencem. São marcas no texto e para o texto que o caracterizam 

                   
tora fez uso do cabeçalho apenas em maio. Em 1886, o encontramos em abril, maio, 

junho e julho. Já em 1887, o cabeçalho está presente nos meses de março, abril, setembro, outubro (nesta 
se as notas de novembro) e dezembro. Em 1888, foi empregado desde janeiro, ainda que com 

falhas, ou seja, pausas em seu uso. 
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Chamada completa na primeira linha disponível à escrita. 

 

Nesta imagem, nos deparamos com o uso da chamada completa – “Dia 23 de Julho de 

na primeira pauta disponível à escrita da folha. Sua aplicação aqui se 

deu devido à sua localização na página e não por conta da informação subsequente que a 

Anna Joaquina a vinha praticando. 

Entendemos a colocação da chamada completa no alto da página como um mecanismo 

organizacional em fase de transição para outro que se firmou de maneira mais regular, pois 

depois de manter por quase quatro anos o exercício da escrita, a escrevente optou por usar o 

Sua primeira aparição no alto da folha localiza-se na 

página que contém os últimos dias de novembro de 1884. No entanto, não tão rápido essa 

marcação se efetivou, pois é apenas em setembro de 1887 que seu uso se tornou constante, o 

A partir desse período seu emprego pode 

primeira linha da página (ou 

No alto de cada lauda, no espaço que antecede a primeira linha, está o lugar onde a 

centralizadamente o cabeçalho, usualmente, constituinte de mês e ano a 

e se referem os registros da página num todo. Em caso de páginas que finalizam um mês, 

seguinte, o cabeçalho obedece ao mês no qual os primeiros 

São marcas no texto e para o texto que o caracterizam como um 

tora fez uso do cabeçalho apenas em maio. Em 1886, o encontramos em abril, maio, 
junho e julho. Já em 1887, o cabeçalho está presente nos meses de março, abril, setembro, outubro (nesta 

se as notas de novembro) e dezembro. Em 1888, foi empregado desde janeiro, ainda que com 



 

discurso para si e possivelmente para os outros por aquilo que tem ele a oferecer enquanto 

conteúdo e naquilo que ele apresenta enquanto estrutura condicionante ao ato de ler.

fragmento de imagem seguinte traduz a ideia do emprego do cabeçalho pe

página, pois nele podemos ler em modo centralizado “Fev.

 

Imagem 55 – Cabeçalho: fevereiro de 1902

Memorial, página de 14 a 24.02.1902.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Na imagem seguinte, apesar do pouco espaço livre no alto da página, visualizamos que 

Anna Joaquina inseriu o cabeçalho de forma justa à primeira pauta escrita da folha. 

Presumimos que a entrada de “Julho 1903” foi acrescida após o término do apontamento do

dia vinte e seis, o qual foi iniciado na folha anterior

registros daquele momento

num primeiro olhar, não lhe cab

desta marcação nos escritos da memorialista. Ao optar por encaixá

circunstância oferecida pela escrita no suporte naquele 

imprópria mediante a falta de espaço na 

cabeçalho sempre adequado

 

discurso para si e possivelmente para os outros por aquilo que tem ele a oferecer enquanto 

conteúdo e naquilo que ele apresenta enquanto estrutura condicionante ao ato de ler.

fragmento de imagem seguinte traduz a ideia do emprego do cabeçalho pe

página, pois nele podemos ler em modo centralizado “Fev.o 1902”.  

Cabeçalho: fevereiro de 1902. 

, página de 14 a 24.02.1902. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Na imagem seguinte, apesar do pouco espaço livre no alto da página, visualizamos que 

Anna Joaquina inseriu o cabeçalho de forma justa à primeira pauta escrita da folha. 

Presumimos que a entrada de “Julho 1903” foi acrescida após o término do apontamento do

iniciado na folha anterior, ou mesmo depois de assentados todos os 

momento. A questão é que sua colocação foi insistente, isto é, em lugar que, 

num primeiro olhar, não lhe caberia, o que exprime o imperativo que se tornou a aplicação 

esta marcação nos escritos da memorialista. Ao optar por encaixá

circunstância oferecida pela escrita no suporte naquele instante, ao invés de descartá

imprópria mediante a falta de espaço na folha, a autora de certa forma

cabeçalho sempre adequado ao seu manuscrito, quiçá indispensável. 
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discurso para si e possivelmente para os outros por aquilo que tem ele a oferecer enquanto 

conteúdo e naquilo que ele apresenta enquanto estrutura condicionante ao ato de ler. O 

fragmento de imagem seguinte traduz a ideia do emprego do cabeçalho pela autora no alto da 

 

Na imagem seguinte, apesar do pouco espaço livre no alto da página, visualizamos que 

Anna Joaquina inseriu o cabeçalho de forma justa à primeira pauta escrita da folha. 

Presumimos que a entrada de “Julho 1903” foi acrescida após o término do apontamento do 

ou mesmo depois de assentados todos os 

insistente, isto é, em lugar que, 

que se tornou a aplicação 

esta marcação nos escritos da memorialista. Ao optar por encaixá-la conforme a 

, ao invés de descartá-la como 

de certa forma manifestou ser o 



 

Imagem 56 – Cabeçalho ajustado ao espaço: “Julho 1903”

Memorial, página de 27.07 a 04.08.1903.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Diante dessa arquitetura evocativa, a prática quase que diária de escrever 

além de habitual, cadenciada, não? 

Anna Joaquina não seguia 

decorrido em Goiás, especificamente, na antiga capital. Estamos mais próximos de concebê

lo, ou melhor, representá-lo simbolicamente como uma reta pontilhada tangente à vida da 

memorialista. As “paradas” que acabamos de exemplificar não têm relação com os silêncios 

aos quais Anna Joaquina se entregou em períodos 

não se expressar. Falamos, nes

autora, que indiretamente quebram sua série narrativa. Em outras palavras, o manuscrito 

apresenta uma sequência cotidiana de fatos escritos e particularmente interpelados por 

marcações de outra ordem temporal que são

naquilo que propunha a autora

                                                          
617 Embora com uma perspectiva diferente da que trabalhamos neste estudo, o historiador Euzébio Car

havia observado no Memorial 
litúrgico, tais como a nomeação do dia que “abre” a semana 
CARVALHO, Euzébio Fernandes de
Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 
em História) – Programa de Pós
Universidade Federal de Goiá

Cabeçalho ajustado ao espaço: “Julho 1903”. 

, página de 27.07 a 04.08.1903. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Diante dessa arquitetura evocativa, a prática quase que diária de escrever 

cadenciada, não? Durante o processo de produção, notamos que o

 uma linha reta sensível formada por pontos consecutivos sobre o 

decorrido em Goiás, especificamente, na antiga capital. Estamos mais próximos de concebê

lo simbolicamente como uma reta pontilhada tangente à vida da 

As “paradas” que acabamos de exemplificar não têm relação com os silêncios 

aos quais Anna Joaquina se entregou em períodos tais que, para ela, a melhor expressão 

Falamos, nesse caso, de uma ordem de marcadores temporais, comuns à 

tora, que indiretamente quebram sua série narrativa. Em outras palavras, o manuscrito 

apresenta uma sequência cotidiana de fatos escritos e particularmente interpelados por 

marcações de outra ordem temporal que são, tanto quanto as demais – senão mais 

naquilo que propunha a autora. São as marcas do calendário litúrgico.617

                   
Embora com uma perspectiva diferente da que trabalhamos neste estudo, o historiador Euzébio Car

 a incidência da forte vinculação da escrita de Anna Joaquina com o calendário 
litúrgico, tais como a nomeação do dia que “abre” a semana – o domingo 
CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da devoç
Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 59-60.
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Diante dessa arquitetura evocativa, a prática quase que diária de escrever nos soa, 

produção, notamos que o texto de 

uma linha reta sensível formada por pontos consecutivos sobre o 

decorrido em Goiás, especificamente, na antiga capital. Estamos mais próximos de concebê-

lo simbolicamente como uma reta pontilhada tangente à vida da 

As “paradas” que acabamos de exemplificar não têm relação com os silêncios 

que, para ela, a melhor expressão foi o 

e caso, de uma ordem de marcadores temporais, comuns à 

tora, que indiretamente quebram sua série narrativa. Em outras palavras, o manuscrito 

apresenta uma sequência cotidiana de fatos escritos e particularmente interpelados por 

senão mais – relevantes 
617  

Embora com uma perspectiva diferente da que trabalhamos neste estudo, o historiador Euzébio Carvalho já 
a incidência da forte vinculação da escrita de Anna Joaquina com o calendário 

o domingo – e dos dias santos. Cf. 
: os sentidos da devoção rosarina na escritura de 

1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado 
Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, 

60. Disponível em: 



195 
 

É declaradamente observável a presença de apontamentos relacionados às datas 

comemorativas, dias santos e celebrações dominicais inerentes à religiosidade católica e que, 

sendo extraordinários na concepção de vida da autora, atravessam o fluxo normal dos 

registros ordinários como uma prática dentro da própria prática de escrever. Fiéis ou não, 

praticantes ou não, as pessoas dependem do calendário cristão. As festas litúrgicas são 

passagens obrigatórias que, em maior ou menor medida, desenrolam o ano do “Natal ao dia de 

Todos os Santos, do nascimento de Cristo ao dia de Finados”.618 Dessa maneira, com o 

testemunho registrável, Anna Joaquina pontuou, sob sua perspectiva, os principais 

acontecimentos da cidade, mas também do tempo que por ela passava. Durante sua escrita, o 

domingo – dia do Senhor619 – seguramente era o mais importante a ela entre os dias da 

semana, já que continuadamente sua pena o antecipava no registro, sinalizando-o. Mas assim 

como o dia da fé que “abre” a semana, os dias “santos” são de modo equivalente divulgados, 

como veremos nos fragmentos subsequentes.  

 

Dia 5 foi Domingo. Antoninha de S.ra Paulina passou dia aqui. 
Dia 12 foi Domingo. Ritta passou a tarde aqui; e Nhola e Lili estavam em caza de 
Ant.o M.el. 
Dia 19 foi Domingo Mariq.a passou dia aqui. detarde Lili foi com ella  p.a caza. 
Dia 25 foi Sabbado de Passos. vimos a prosição [sic] e acompanhamos com a m.er 
de D.r Azeredo. 
Dia 31 foi 6ª feira das Dorês. á procição [sic] passou aqui.620  
[...] 
[Dia] 24 Dia de S. João Baptista Nhola e Esmira forão em caza da Maria Cord.o 
detarde.621 
[...] 
Dia 3 Sesta [sic] feira das Dores; a S.ra Paulina falecêu detarde houve a prosição 
m.to concorrida de meninas e moças, a Imagem foi carregada por Senhoras. 
Dia 5 Domingo de Ramos Missias veio passar dia em caza de Mariq.a e ella veio 
aqui p.a cá. com ella. 
Dia 8 Quarta feira de Trevas nos não fomos [etc]. 
Dia 9 5ª f.a Santa Eu Maria e Benedicta fomos a festa da Boa Morte esteve m.to 
bonito. denoite fomos vizitar as Igrejas. 
Dia 10 Sesta f.a da Paixão fomos a festa; as 3 horas da tarde depois da Via Sacra as 
meninas cantarão o Perdão, o qual teve m.to comovente. 

                                                                                                                                                                                     
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.  

618 MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da 
vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 215. 

619 Para a religião católica, da qual Anna Joaquina era praticante, o domingo é considerado o “dia do senhor” e, 
portanto, o “senhor dos dias”, pois nele se deu a ressurreição de Cristo. Em Carta Apostólica (1998) dirigida ao 
episcopado, clero e fiéis, o papa João Paulo II trata da santificação do domingo e, citando S. Jerónimo, diz: “O 
domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o nosso dia. De facto, ele é para os cristãos o principal 
dia de festa estabelecido não só para dividir a sucessão do tempo, mas para revelar o seu sentido profundo”. Cf. 
JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Dies Domini. Roma, 1998. Não paginado. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-
domini_po.html>. Acesso em: 17 mai. 2012.  

620 MARQUES, 1882.03.05, 12, 19, 25 e 31, grifo nosso. 
621 MARQUES, 1889.06.24, grifo nosso. 
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Dia 11 Sabbado de Alleluia fomos a festa q.do viemos Toto Ludovica estava aqui. a 
noite fomos ao Theatro o qual representava o Cavalheiro de Alcacequibir [sic], 
esteve bem aplaudido, voltamos as 2 horas da manhã. logo depois começa os toques 
p.a a prosição da Ressurreição q.’ foi dia 12, as 10 oras [sic] do dia esteve aqui 
Quimbita e Marianninha Bra.m Fleury.  
Dia 19 Domingo Nha Maria passou o dia aqui. 
Dia 26 Domingo Eu lili Mar.a e Iaya fomos no rio lavar. Detarde Eu fui no Sermão 
do Rosário; Frei Jacintho q.’ pregou, depois Quininha veio aqui denoite.622 
[...] 
Dia 6 dia de Reis teve a missa no Carmo as 8 horas com canticos e pratica lad.a e 
bençan [sic] do Santissimo, com Tantum ergo. depois o P.e veio almoçar com nôsco 
[sic]. Detarde Cazou-se o Lulu Macedo com Clothildes de Bastos. 
Dia 20 Foi dia de S. Sebastião Nhola mandou dizer Missa no Rosario de promessa. 
Teve tambem no Carmo do P.e Caetano e foi m.to concorrida. nessa tarde Braz 
Abrantes a m.er e a f.a chegarão da Corte.623 
[...] 
Dia 16 Foi dia de N. S. do Carmo, As 6 h.as a missa m.to concorrida, m.tas 
comunhões [etc]. Detarde finalizou a festa, dep.s veio aqui o S.r José Olimpio Filho 
q. estava fora chegou, veio vêr Nhola (mestra). 
Dia 26 Domingo As 7 horas sahiu uma concorridíssima proscição [sic] de N. S. S.ta 
Anna, e S. Joaquim. Foi m.to bonita, p.r q.’ o povo estava atemorizado da revolução 
q.’ estava a dias encommodando os goyanos. 624 
[...] 
Dia 9 Domingo Teve missa no Azilo de S. Vicente de Paula p.r q.’ não teve no dia 
proprio que foi 19 de Julho, não se fez esse dia p.r q.’ agente [sic] estava ocupado 
com a revollução, o povo estava inquieto [...].  
Dia 15 de Ag.to dia de N. S. da Gloria Deocleciana menina de Quimbita Cazou-se 
com o Julio de Alencastro.625 
[...] 
Mez de Junho de 1930 Domingo.  
Fomos a missa no Carmo do P.e Abel, Lili Bened.a e Nhola forão no Rosario. 
Dia 8 Domingo Espirito S.to Eu fui na missa da festa esteve m.to concorrida alg.mas 
meninas q.’ forão trajadas de vermelho e outras tanto de branco, o q.’ enfeitou a 
prossição [sic] da volta do Imperador p.a caza. Acabada a missa lêu a sorte sahiu 
imperador p.a o anno de 1931 O S.r Joaq.m da Cunha Bastos, q.’ já tinha sido antes 
do Pedro Pin.o de Lemos. Foi um acompanhamentão! Chegando em caza offerecêu 
um lauta meza [sic] de finos doce. 
Dia 15 Domingo eu e Nhola fomos a missa na Bôa m.te depois fomos na caza de 
Xiq.o God.o.   
Dia 19 Dia de Corpo de Deus Teve a prossição [sic] as 7 horas da manhan [sic] m.to 
concorrida e bonita q.do passou eu acompanhei q.do recolheu eu ouvi a missa de P.e 
Ignacio Ant.o dep.s fui com Emerenciana em caza de João Coutinho. 
Dia 22 Domingo Eu fui a missa na B.a M.te Detarde Nhola e Lili foram na reza do 
Rosario. 
Dia 24 dia de S. João. Bened.a  foi no morro com Alexand.a e M.a do Esp.to Santo 
Dia 27 foi dia de S. S. Coração de Jezus [sic], Nhola e Lili e Benedicta forão na 
adoração das 11 h.as as 12 e eu fui das 1 as 2, q.do vim fui vizitar Cicica q.’ chegou 
de Bomfim [sic], foi fazer operação no queixo. 
Dia 29 Domingo e dia de S. Pedro eu não fui a missa mais fui na reza detarde.626  

 

As inserções destacadas revelam as marcações temporais que Anna Joaquina desejava 

participar em seu Memorial. Em sua ordenação escritural elas são perenes e atestam sua 

                                                           
622 MARQUES, 1903.04.03, 05, 08, 09, 10, 11, 19 e 26, grifo nosso. 
623 MARQUES, 1911.01.06 e 20, grifo nosso. 
624 MARQUES, 1925.07.16 e 26, grifo nosso. 
625 MARQUES, 1925.08.09 e 15, grifo nosso. 
626 MARQUES, 1930.06.01, 08, 15, 19, 22, 24, 27 e 29, grifo nosso. 
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devoção e disciplina diante do cristianismo católico, mas também diante de sua escrita.  A 

memorialista era devota fiel do Senhor dos Passos e praticante do rosário627 e a marcação 

dominical, bem como os dias e festas santas retratam esse contexto particular de fé; é aos 

domingos que o verdadeiro cristão declara sua fidelidade e busca sua salvação, participando 

das missas e das festividades contemplativas. Trata-se de seções litúrgicas no interior de 

seções cronológicas e que, num paralelismo temporal de diferentes tempos, significam as 

passagens vividas e escritas. 

Desde os primeiros anos de registro conhecemos essa proximidade de Anna Joaquina 

e de sua família com as questões religiosas correntes em sua cidade: as missas, o beijo no 

Senhor dos Passos, o levantamento do mastro do Divino, os tríduos, os cânticos das meninas 

ensaiados em sua casa para a Semana Santa, as festas, as novenas, a prática do rosário, as 

confissões, os sermões, as procissões etc. No entanto, nos anos iniciais de sua produção tais 

notas encontram-se diluídas por outro grupo de eventos dos quais a autora também 

participava, até pela idade em que se encontrava no período (25-40 anos): idas ao teatro, 

bailes, passeios a cavalo, saraus, casamentos, batizados e encontros domiciliares promovidos 

por seus conhecidos próximos. Exceto pelas idas e vindas de uma casa a outra, com o passar 

das décadas a solução textual vai ficando cada vez menos heterogênea e os eventos 

vinculados à Igreja Católica vão intensificando-se como parte das atividades principais 

anotadas pela memorialista no decorrer dos dias. Acontece que, na escrita, quanto mais velha 

Anna Joaquina ficava, mais ativa e ligada aos eventos da esfera religiosa da Cidade de Goiás 

se encontrava. Desse modo, os marcadores litúrgicos não só pontuam um tempo sagrado 

inserido em um tempo profano – ambos vivenciados ativamente pela memorialista – como 

também indicam as mudanças no que diz respeito às preferências da autora, compromissos, 

preocupações e, sobretudo, ao fortalecimento das práticas de fé na sua vida com o passar dos 

anos. Contudo, posto que o manuscrito produzido por Anna Joaquina seja testemunho da 

sociabilidade na qual ela coexistia, as práticas religiosas católicas, bem como os eventos 

descritos, não devem se configurar importantes exclusivamente ao cotidiano da memorialista, 

mas como fundamentais e estruturantes da vida também das pessoas que moravam em Goiás 

nesse momento. Se no Memorial, entre todos os acontecimentos, Anna Joaquina selecionava e 

                                                           
627 Cf. CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura 

de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação 
(Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e 
Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, passim. Disponível em: 
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010. 
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escrevia aqueles não só vinculados a sua rotina e a de seus familiares, mas também outros 

consideravelmente importantes e que, assim, estava noticiando os movimentos basilares e 

mais expressivos de sua época segundo sua ótica, talvez aquilo que cabe e não cabe em sua 

escrita não tenha a ver infalivelmente com o contexto pleno e repleto, mas com a imagem 

ideal desse mesmo contexto, na medida em que o mesmo pode não condicionar o que tem ela 

para escrever, mas o que quer dele descrever. Uma postura que advém da relação de sua 

escrita com a vida, cujo desdobramento é a maneira como a autora, a partir dessa imagem, se 

constrói concomitantemente à sua prática escriturística. Seria a propalação beneplácita de sua 

escrita? Ou uma escrita contemporizada ao formato ideal de vida? A natureza de seus escritos, 

aquilo que ela relata e, portanto, arquiva seria, então, o que é reputado a ela sem que com isso 

deixe de ser apreciado e considerável para a sociedade na qual existia e da qual compartilhava 

e partilhava suas escolhas. Um presente explorado e transformado em algo duradouro pelo 

valor positivo a ele outorgado; cabedal de momentos rituais sobre o tempo vivido e 

ritualizados também na escrita.628 Quando nomeia determinadas decorrências, Anna Joaquina 

seleciona e pode revelar-nos, em caráter ubíquo, os vetores sociais e culturais de sua 

sociabilidade. Suas preferências estão condicionadas a este modelo ideal de vida, já que as 

transforma em substratos da memória vilaboense. 

Num universo de possibilidades, pressupõe-se que uma seleção seja precedida por 

alguma propensão. São vários os tipos de suportes de escrita utilizados por Anna Joaquina, 

bem como os modelos de escrita a que teve acesso. Se considerarmos o tipo de registro 

contido no Memorial como de tal maneira pensado por sua autora, poderíamos admitir que se 

foi pensado, foi idealizado e que, assim, se almejava aproximar-se da melhor forma de 

compô-lo. É uma hipótese que não apenas nos mantém refletindo sobre o que ela escrevia, 

mas, sobejamente, como escrevia e como organizava sua escrita. Se retrocedermos um pouco 

em nossas reflexões, nos lembraremos dos materiais com que provavelmente a memorialista 

teve contato. Nas imagens a seguir, perceberemos que a ordenação escritural estabelecida no 

seu manuscrito, muitas vezes, ecoam os modelos de escrita e organização da escita inscritos 

nos mapas escolares, livros de matrícula e também administrativos naquilo que têm a oferecer 

em composição estética e estrutural dos dados apresentados pela folha, ou seja, no formato 

utilizado para melhor assentar as informações que trazem. 

    Abaixo, temos a confecção manuscrita de colunas e margens verticais como parte 

das estruturas internas do Memorial e que condicionam não só a sua organização textual, sua 

                                                           
628 MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da 

vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 194-195. 



 

escrita, mas também a sua leitura na mesma proporção. A partir de 22 de setembro de 1887, 

Anna Joaquina passou a dividi

“dia”, na segunda a data do mês e à terceira destinou o relato. Esta última, porém, foi limitada 

por outra linha vertical: a margem (à direita). A passagem a seguir diz respeito à primeira 

lauda em que autora se dedicou a esta lógica organizacional.

Imagem 57 – As colunas e margem à direita

           Memorial, página de 22.09 a 25.10.1887.
          Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

escrita, mas também a sua leitura na mesma proporção. A partir de 22 de setembro de 1887, 

Anna Joaquina passou a dividir sua página em três colunas: na primeira ela colocou a palavra 

“dia”, na segunda a data do mês e à terceira destinou o relato. Esta última, porém, foi limitada 

por outra linha vertical: a margem (à direita). A passagem a seguir diz respeito à primeira 

da em que autora se dedicou a esta lógica organizacional. 

As colunas e margem à direita. 

, página de 22.09 a 25.10.1887. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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